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NIJS FAN DOARPSBELANG
Andere opzet ledenvergadering
Nu het voorjaar nadert, is het ook weer
bijna tijd voor onze jaarlijkse ledenvergadering.
We hebben voor een andere opzet gekozen
en gaan kijken of dit navolging verdient.
Het Jaarverslag en de financiële afrekening
staan in deze Doarpsbel. Voordeel van
deze opzet is dat men zich van te voren
kan verdiepen in de agendapunten. Het
Jaarverslag wordt dus niet op de ledenvergadering voorgelezen. Dat geldt ook voor
het verslag van de Activiteitencommissie
en van de St. recreatie en toerisme.
Dus lezers, let op, lees de artikelen en
neem het krantje evt. mee naar de ledenvergadering.

Holwerter Fiersichten
Op dit moment is er nog weinig te vertellen over het project de Holwerter
Fiersichten. De deelname van de
Holwerters is goed geweest. In het
Jaarverslag kunt u hier meer over lezen.
Waarschijnlijk is er op de ledenvergadering meer over te zeggen .

Herstructurering
Op dit moment is er nog niet veel te vertellen over de herstructurering. De huizen
aan de Fonteinstrjitte die eerst te koop
stonden, zijn intussen verhuurd.
Dat geldt ook voor de seniorenhuizen aan
de Kamp. De 2 huurhuizen waren snel
verhuurd, maar de 2 koophuizen kon de
W.C.D. niet aan de straatstenen kwijt.
Gelukkig is men overgegaan tot verhuur
en daar was genoeg animo voor.

Installatie nieuwe burgemeester
2 Bestuursleden van dorpsbelang zijn naar
de installatie van de nieuwe burgemeester
mevr. M. Waanders geweest. Het was een
middag met een ontspannen sfeer. De
nieuwe burgemeester lijkt een aardige en
kordate vrouw die van aanpakken weet.
We hopen dat dit voor Holwert iets gaat
opleveren. Ze komt in april een bezoek
aan Holwert brengen. Wij zullen haar
ontvangen en haar informeren over de
plannen van de Holwerter Fiersichten. Ze
heeft nog een pluspunt, ze kan prachtig
zingen!

Nieuw fietshok
Eindelijk zijn er nieuwe fietshokken geplaatst bij de buslus. Dat moest ‘by de
helsdoarren weikomme’. Ze zijn alweer
beklad maar we gaan iemand vragen om
er dan maar graffity op aan te brengen.
Maar busreizigers met fiets, zet uw fiets
dan ook in het fietshok!

Wij verwachten dat er deze zomer zal worden gebouwd aan de Fonteinstrjitte aan de
lelijke ‘lange leegte’. Er zullen 4 seniorenwoningen worden gebouwd. Binnenkort
zal de W.C.D. overgaan tot de uitgifte van
een aantal kavels aan dezelfde straat. Op
de ledenvergadering zullen we hier meer
over horen. Mevr. Leonie Lammers van de
W.C.D. zal op die avond aanwezig zijn en
eventuele vragen beantwoorden.

Sa, dat wie it wer. Wy hoopje op in goeie
opkomst op ús ledenvergadering. Wy wolle op dit plak ek de reüniecommisje priizje foar har inisjatyf en plannen. Wy winskje har in protte sukses!
Sara Hofman

PASSAGE AFDELING HOLWERD 2008-2009
17 Maart: Trouwen in een andere cultuur.
Dhr.Jouke Tichelaar, Gorredijk. In ’t
Sintrum om 19.30 uur

21 April: Dienen onder het hakenkruis.
Dhr. Keizer, Buitenpost. In ’t Sintrum om
19.30 uur.
Mei: Reisje. Informatie volgt nog.
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INTERVIEW HENK DE VRIES
omschrijft hij als Holwerd in het groot.
De zee, de gezelligheid,veel stegen, kroegen en leave famkes doen hem soms nog
wel eens terugverlangen. Hier leert hij het
plateelschilderen.
Hij moet in het begin veel zeemeerminnetjes schilderen maar doet dat met zoveel
pikant detail dat men het een goed idee
vind om hem interessantere werken te laten schilderen. Hierna gaat Henk studeren
aan een kunstacademie, het feit dat hij de
vijfjarige opleiding in vier jaar afmaakt en
cum laude afstudeert vind hij niet relevant
voor de dorpsbel. Hij is Holwerder genoeg
om te weten dat dit soort dingen er hier
niet toe doen.
Zijn werkthema is het wad. Op mijn ietwat oneerbiedige vraag waarom hij niet
schildert wat we bijvoorbeeld op een foto
zien antwoordt hij dat een foto liegt! Een
schilderij geeft meer de essentie weer van
een bepaald onderwerp, terwijl een foto
een zakelijke weergave is van de werkelijkheid. Dit illustreert hij met een voorbeeld
uit de zomer van 1976 die zoals bekend
erg heet was. Als je daar foto’s van ziet kan
je de hitte er niet uithalen, hooguit dat je
zegt van “Mooi Weer Toen”! Het kleurgebruik van de schilderijen van Henk
destijds was veelal zinderend oranje en
blauw. Je krijgt het als het ware al plakkerig warm tot Spaans benauwd als je de
werken zou bekijken. De ontwikkeling
van zijn kunst van de jaren zeventig tot
aan heden vergelijkt hij met het cultiveren
van een aardappelras. Het is het langdurig,
geduldig bijslijpen en onderhouden van
waar je mee bezig bent totdat je op een
punt komt waar je je jarenlange arbeid
verzilverd ziet. In de jaren tachtig schilderde Henk veel nocturnes, (nachtschilderijen) deze techniek evolueerde in detailvoorstellingen van droge klei en de scheuren in het landschap wat wij buitendijks
allemaal zo goed kennen. Op de volgende
stap in deze evolutie bevindt hij zich nu
nog steeds en dit zal ook nog wel een
poosje zo blijven. Deze periode benadrukt

Henk de Vries vertelt meteen bij binnenkomst in een stralend humeur te verkeren.
De oorzaak hiervan is te danken aan een
lokale beoefenaarster van de schone
Shiatsu kunst. Zij had hem door middel
van een gerichte massage van een vervelende pijn verlost die het gevolg was van
een zweepslag. Eerst drinken we een paar
koppen koffie, nemen de opzet door van
dit interview en vervolgens branden we
beide los.
Henk zijn favoriete drankje is Rooibos
thee en zijn favoriete artiest heet Frans
Bauer (omdat ie zo gewoon gebleven is)
Na deze volkomen oninteressante ontboezeming die verder geen enkele Holwerder
zal boeien besluiten we het als niet gezegd
te beschouwen, zo ook vind hij zijn geboortedatum en afkomst of religie voor
dit interview niet relevant.
Henk zijn jeugd in de Friese Wouden is
erg gelukkig geweest. Beelden van boerderijen, houtwallen, hooibergen, vissen,
stropen, eieren zoeken en werken bij een
lokale kippenboer domineren deze periode van jeugdig geluk.
Op zijn veertiende gaat hij op schoolkamp
naar Schiermonnikoog en zo komt hij
voor het eerst in onze streek terecht. Op
het stuur van zijn fiets heeft ie een klein
radiootje en bij het opdoemen van de toren van Anjum hoort hij voor het eerst
Like a Rolling Stone van Bob Dylan. Deze
elementen - het kale uitgestrekte landschap, de opdoemende toren van Anjum
die als een vingerwijzing naar boven het
lied van Bob Dylan leek te doen beginnen, hebben zijn liefde voor ons gebied
voorgoed wakker geschud. Iedereen van
zijn generatie weet overigens precies waar
hij/zij mee bezig was toen ze voor het eerst
Like a Rolling Stone hoorden, deze generatie leefde volgens Henk in een periode
waarin de beste muziek ooit werd geproduceerd.
Op zijn zestiende gaat hij als leerling gezel
werken bij Tichelaar Makkum en woont
zolang dit duurt in een pension. Makkum
4
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laatste ademtocht word uitgeblazen en het
kerkhof zijn laatste rustplaats word. Als
dit het geval blijkt te zijn wil hij graag
met de voeten in de richting van het wad
worden begraven, zodat hij bij de jongste
dag opstaat met zijn hoofd in de richting
van het wad. Een aantal jaren terug toen
hij een andere vloer (estriken) in zijn
woonkamer wou leggen ontdekte hij een
aantal oude potten en kruiken. Na kontakt met medewerkers van het Fries
Museum bleken deze te dateren uit de zeventiende eeuw. Ook werden er grondprofielen gevonden waar dan weer uit bleek
dat dit huis ooit haaks stond op de richting die het nu staat. Zo,n huis heeft generaties voorbij zien gaan en als de muren
hadden kunnen praten waren ze voorlopig
nog niet klaar met vertellen. Dit geldt overigens voor heel veel huizen in het oude
centrum. Zijn atelier staat achter zijn huis,
hier is De Friesche Kip (onderdeel van
Koopmans Meelhandel) ooit begonnen over historie gesproken! Zijdelings stelt hij
bij dit verhaal dat het mooi zou zijn dat
meer jongeren in dit dorp ook met niet teveel moeite hier een huis zouden kunnen
kopen.
Als laatste geeft Henk nog een raad op de
actualiteit; Hoe kunnen we het beste omgaan met de huidige kredietcrisis. Henks’
advies luidt:
Geen Depressie In Deze Recessie,
Mijn Devies, Koop Een De Vries.

het zilveren karakter van het waddengebied uit en het trage bewegen van de getijden. De huidige schilderijen zijn natter
en kun je als het ware bijna op je huid
voelen alsof je na een duik vanaf de pier
even met je blote lijf door het slik woelt.
Het Fries Museum heeft werken van
Henk in de collectie en ook Belvedère gaat
ermee exposeren. Eén van de mooie dingen van het vak is het praten over kunst en
het leven in het algemeen met goeie collega’s. De minder mooie dingen zijn gelegen
in de noodzakelijke omgang met curatoren en andere kunstbemoeials dergelijke.
Dit noemt hij ruis.
Over Holwerd vindt hij dat de mensen in
het dorp hun zegeningen moeten tellen.
We wonen in het mooiste landschap van
Europa, de seizoenswisselingen zijn
prachtig en kunnen de vergelijking met
elk ander klimaat met gemak doorstaan.
Aan de hemel zijn bijna altijd fraaie wolkenpartijen te zien. Wind en regen zijn
een zegen voor de menselijke geest, daar
komt bij dat onze streek redelijk puur is
gebleven. Een mens kan hier in alle rust
aan het werk, de buren/buurt is er één van
leven en laten leven. Wat dat laatste betreft had hij hele andere ervaringen in zijn
ateliers in Rotterdam en Antwerpen. Daar
was je de hele dag door bewust van het feit
dat je buren had, en dan vaak niet bepaald
op een positieve manier. Rust is voor hem
een voorwaarde om te kunnen werken.
Verder zijn het wad, het slik en het licht
en zijn oude huis aan het Bosma’s plein de
elementen waardoor hij zich hier erg thuis
voelt. Hij sluit niet uit dat in Holwerd zijn

De volgende gegadigden voor het interview zijn Pieter en Ant Visser.

AKO “VERTREKHAL” HOLWERD
Zomers zijn de openingstijden:
8.30 - 19.15 en zondags tot 13.30 uur.
Winters van 8:30 - 13:30 vrijdags tot
19:15 en zondags gesloten.

Wist u dat er in de wachtruimte van
Wagenborg op de pier een winkeltje is.
Hier kunt u terecht voor o.a. boeken, tijdschriften, rookwaren, snoep en drinken.
Ook kunt u hier boekenbonnen kopen en
inleveren.

U mag gerust een kijkje komen nemen in
dit leuke winkeltje!
5
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AFSCHEID DURK EN JITSKE BERGEMA
Met een beetje weemoed gaat het wel gepaard, maar...
Hartelijk bedankt voor het vertrouwen.
We hadden een prachtige klantenkring.

Zuivelhandel
Rijdende winkel
Kaaswinkeltje
...dit is het einde
...dat doet de deur dicht

Bedankt!
Het allerbeste gewenst !!!

We zijn 65 geworden.
Mooie tijd om te stoppen.
Zaterdag 28 maart is de laatste ronde!

Durk en Jitske

DE BREUSS MASSAGE
Bij bestaande osteoporose en pijnen wordt
deze massage heel zacht doorgevoerd en
mag beslist geen pijn veroorzaken.
Bij grotere wervelkolomproblemen, acute
pijnen of een strakke spierspanning(en)
waardoor de wervels lastig te verschuiven
zijn is deze Breuss massage een ideale
voorbereiding voor de navolgende Dorn
behandeling.
Deze zeer ontspannende behandeling kan
ook toegepast worden na elke Dorn correctie om de wervelkolom nog beter te laten strekken.

Ofwel “tussenwervelschijfmassage” zoals
door de Oostenrijker Rudolf Breuss is
ontwikkeld en later door Harald Fleich in
1988 geleerd en verder verfijnd in 1990
zijn er veel wervelkolom problemen mee
verzacht en succesvol toegepast.
De Breuss massage is een massage, puur
gericht op de wervelkolom en vooral goed
in te zetten wanneer een cliënt erg veel
pijn heeft en bijna niet aangeraakt kan
worden.
Er wordt van de veronderstelling uitgegaan dat er geen versleten, maar alleen gedegenereerde tussenwervelschijven zijn.
De tussenwervelschijf is het kraakbeen
tussen de wervels dat ervoor zorgt dat de
zenuwen beschermd worden en de wervels
elkaar niet raken. Rudolf Breuss vergeleek
de tussenwervelschijf met een spons.

De Breuss massage is een fijngevoelige,
sterke energetische rugmassage een op
zich zelf staande methode die ook ingezet
kan worden om angsten en diepere blokkaden op te lossen. Uit ervaring is vastgesteld dat deze methode het vertrouwen
van de cliënt zeer vlug weer wordt opgebouwd doordat fysieke en psychische
spanningen worden doorbroken.

De ingemasseerde olie wordt door de tussenwervelschijven goed opgenomen,deze
kunnen dan weer uitzetten, (vergelijk een
droge spons die in een emmer water wordt
gelegd en zich volzuigt en de originele
vorm krijgt) zachter en elastisch
worden,zodat de wervels na deze massage
gemakkelijker o.a. via de Dorn methode
in hun ideale positie teruggebracht kunnen worden.

De Breuss massage leidt die regeneratie
van onderverzorgde tussenwervelschijven
en kan de sleutel zijn voor het oplossen
van vele problemen in ons bewegingsapparaat,in het bijzonder het heiligbeengebied en kunnen op een zachte manier verlicht c.q. opgelost worden.
Albertien Jongmans
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HOLWERT, ACHTSTE IEU
de er poer lilk dat er nea sa'n stel idioate
wylden byinoar sjoen hie en dat er foar
straf gjin tsjerke mear bouwe woe yn
Holeuurt.
Dit muoide de Holeuurters neat en
Frethorick raasde dat er mar gauw
oposoademieterje
moast
nei
de
Dockingaer thorp, Yn Dockinga wolle se
alles dôchs hawwe en der rinne wol mear
ferklaaide keardels om.

Hoe de stomverbaasde achtste eeuwse
Holwerders voor het eerst kennis maken
met Bonifatius en de geschiedenis heel anders had kunnen verlopen als ze hem niet
naar Dockinga hadden gestuurd maar er
zelf korte metten mee hadden gemaakt.
Doe't de as wiif ferklaaide keardel himsels
foarsteld hie ferstomde it laitsjen en kamen de Holeuurters driigjend om him
hinne stean mei de tosken bleat.
Bonifaasius fielde him lang net op syn gemak en lokkich foar him wie Sjouke
Klaproas der ynienen wer, disse hie syn
harpke wer opfondele en stie mei in njitske holle neist syn grutte nije leafde en begûn in ferske foar de jurk te spyljen wylst
er Bonifaasjus djip en leafdefol yn ‘e eagen
seach; disse aubade hearde sa swiert en
fuilharmonysk dat de Holeuurters der mei
ôfgriizen nei harken wylst harren toskfleis
fan skrik tebeklùkte

Bonifaasjus, nog ûnder de yndruk fan ‘e
stank fan e dridzige rachel lyke dit in
skoan plan ta, syn nije oanbidder Sjouke
Klaproas woe him it paad wol wiize. De
Holeuurters fûnen dit in skoan foarstel en
hawwe it skip wer flot treauwn. Neidat se
de bard en syn hillige op e boat set hawwe,
gyng it fan rûfty, op nei Dockinga.
De Holeuurters binne foarearst ferlost fan
in fint yn in jurk en in bard die't lyke muzikael is as de blomkoalen fan Abdil syn
muoike.

Frethorick hie op 't lest skjin syn nocht,
joech in gjalp en flybe in grauwe dridzige
rachel yn ‘e rjochting fan ús weake bard.
Klaproas séch it projektiel oankommen en
gie krûm stean sadat it grouwe griene
vocht yn it lange burd bedarre fan Bonifaasjus. De dridze roun út it burd wei oer
de jurk fan de katolieke kermisklant, it
projectiel fan Frethorick stonk sa bot dat
Bonifaasjus én Sjouke derfan oer de nekke
giene.

De pylgerreis nei Dockinga wie gjin sukses. Doe't it spul yn de Ie ta Dockinga
oanlei stapte Bonifaasjus, mei efter him
oan Sjouke Klaproas, resoluut op in grouwe iikebeam ta en sei tsjin de omstanners
dat er op it plak fan disse grouwe iik in
tsjerke bouwe soe. Mei de byle al yn ‘e hân
soe Bonifaasjus de iik omhuffe en doe’t
Sjouke derby ek noch risselwaasje makke
om in liet te sjongen kaem der een beam
fan in keardel die’t Sjouke syn harpke ut
hannen raamde en yn ien hael de snaren
der ôfskuorde. “Nou mustou ris goed lústere
Seun!” sei er tsjin ‘e papejurk,”spytich feur
jou wurd hier gien karke bouwt, jouw kenne wel mear wille maar júst op disse plek gaene wy, de Dockingaers in nieuw Staadtshús
bouwe en ast it niet leuwe wist dan fraagst it
mar aan oanse thorphait “Roel Wandrre”.
“Dat we waarskuwe dy, wegweze en aanders
smyte we jim yn it Groatdiep.

De Holeuurters wisten allegear wol hoe at
Frethorick ut syn snút stjonke koe en hâlden altyd in meter as twa ôfstan fan him.
De hillige gast koe dat nea witte.
By it sjen fan ‘e útwurking fan Frethorick
syn aksje barsten de Holeuurters yn laitsjen út en lutsen inoar fan wille oan en
snorren en burden; Bonifaasius en Sjouke
stiene der wat útskyten by en seagen de
humor fan disse saek net yn.
Bonifaasius sech doe wol yn dat der oan e
Holeuurters net folle ear te beheljen wie
en doe't de boel wer wat bekaem wie raas-

Word vervolgd
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JAARVERSLAG DORPSBELANG HOLWERD 2008/2009
Het Multifunctioneel Centrum
Ook in het kader van de Holwerter
Fiersichten is een werkgroep gestart die
een multifunctioneel centrum in Holwert
wil bouwen. Er is gekozen voor sporthal
de Ynset omdat zo’n centrum een behoud
zal betekenen voor de sporthal en er ruimte is om te parkeren. Ook omdat de Nije
Nijhof op termijn hoogstwaarschijnlijk zal
verdwijnen en de activiteiten daar ook een
andere ruimte nodig hebben, is gekozen
voor voldoende ruimte om aan te bouwen.
Een architect heeft een tekening gemaakt
die in eerste instantie op instemming van
de werkgroep en belangrijke gebruikers
kan rekenen.
De belangrijkste gebruikers zullen zijn:
V.V. Holwerd, de Sound, Anneke’s lifestyle, peuterspeelzaal en de gebruikers van de
Nije Nijhof.
De werkgroep heeft een inventarisatie gedaan wie er evt. gebruik zal gaan maken
van het MFC en kwam op meer dan 50
verenigingen en organisaties. Vervolgens is
er bij deze mensen een enquêteformulier
langs gegaan met vragen over deelname,
gebruik enz.
Er wordt daarna een intentieverklaring
langs gebracht die men kan ondertekenen.
Intussen is er een begroting en exploitatieopzet gemaakt om daarna de gemeente te
bezoeken en hen onze plannen voor te leggen. Een flinke klus voor deze werkgroep
die uit ong. 9 mensen bestaat.

‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het
dorp zich in economische zin en qua
werkgelegenheid goed ontwikkeld? ‘En
vooral: ‘ Hoe kunnen we werken aan een
leefbaar dorp, met goed wonen en goede
voorzieningen … ook in een krimpende
woningmarkt?’
Op 1 oktober is er een informatieavond
voor alle dorpsbewoners geweest die erg
goed werd bezocht. Men kon daar
o.a.plannen indienen en zich opgeven
voor de marktplaatsavonde.
Daar is de werkgroep mee aan het werk
gegaan en hebben er verscheidene bijeenkomsten plaatsgevonden. Zo waren er
avonden over de thema’ s recreatie en toerisme, wonen, werken en jeugd. Een aparte werkgroep is opgericht om een
Multifunctioneel Centrum in de sporthal
de Ynset te verwerkelijken.
Door dorpsbewoners, architecten e.d zijn
er meer dan 70 plannen ingediend wat betreft recreatie en toerisme. Voor wonen en
werken zijn ook een paar plannen bedacht.
Het wachten is nu op het verdere verloop
van het project. Zal het naar tevredenheid
voor de Holwerters verlopen? Op dit moment heeft dorpsbelang daar nog geen zekerheid over.
Wij verwachten dat er april/mei weer een
informatieavond komt voor het dorp.
Wij wachten met jullie, in spanning af op
de afloop van dit proces.
Verslag commissie Âlde Fryske Tsjerke
Holwerd i.o. (in oprichting)
In het jaarverslag van 2007 kon dorpsbelang berichten dat de hervormde gemeente Holwerd het voornemen had om de
monumentale Sint Willibrorduskerk over
te dragen aan de Stichting Alde Fryske
Tsjerken te Leeuwarden. De feitelijke
overdracht heeft toch nog langer geduurd
dan verwacht en vond nog net op de valreep in 2008 plaats.

De Holwerter Fiersichten
Medio mei is de werkgroep de Holwerter
Fiersichten van start gegaan. De werkgroep bestaat uit leden van dorpsbelang en
de gemeente. Het project wordt gefinancierd door gemeente en provincie. De
werkgroep heft zich de volgende vragen
gesteld: ‘Hoe kunnen de kansen die het
dorp en haar omgeving biedt op het terrein van recreatie en toerisme beter worden benut?’ ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er in het dorp wordt geïnvesteerd?’

De commissie bestond in 2008 uit Alie
8

DORPSBELANG • maart 2009

missieleden, maar denken op de achtergrond met ons mee.

Patrouilje, Ineke Veening, Edu van der
Zee en Henk Willemsen. Aangezien de
kerk nog steeds eigendom van de hervormde gemeente was en de commissie in
oprichting hebben wij dit jaar nog niet
veel activiteiten kunnen ontplooien.

Dorpskuier in en om Holwerd
Provincie Friesland wil in samenwerking
met
Doarspwurk,
de
gemeente
Dongeradeel en het Agrarisch Onderwijs
Centrum een wandelroute uitzetten in en
om Holwerd waarbij toeristen via een
mp3-speler of hun mobiel bijzonderheden
over gebouwen of andere soorten locaties
in Holwerd krijgen verteld. Op deze route worden punten aangegeven en bij het
bereiken van die punten begint een verhaal over de desbetreffende locatie. Het
idee moet nog verder uitgewerkt worden.
Men zit te denken aan een participatie van
de horeca in Holwerd en er zijn drie
Holwerders actief in een werkgroep om
het project samen met Tom Vellinga van
Doarspwurk verder gestalte te geven.
Holwerd is een goede plek om dit project
op te starten omdat er elk jaar meer toeristen worden gesignaleerd.

Wel hebben wij in het kader van de provinciale Tsjerkepaadroute afgelopen zomer
de kerk een aantal zaterdagmiddagen
opengesteld voor bezichtiging. Hierbij
kon men met vragen bij ons terecht. Met
name de oude grafzerken, de verdwenen
Van Aylvabeelden, de herdenkingssteen
van de inpolderingen van de oost- en
westholwerder polder van 1580 en 1584
en de omvang van het gebouw en toren
spraken tot de verbeelding. Hier mogen
wij als Holwerders best wel trots op zijn!!
De open middagen zijn redelijk goed bezocht door met name toeristen die in
Holwerd op de camping stonden of mensen die te vroeg waren voor de boot en zodoende ons dorp eens gingen bekijken.
Uit gesprekken met deze mensen bleek
dat men niet had verwacht dat Holwerd
zo’n mooi dorp is.

Project Duurzaam Veilig
De gemeente Dongeradeel heeft in de afgelopen maanden een inventarisatie gemaakt van de verkeerssituatie in de dorpen en eerder gerealiseerde veranderingen
geëvalueerd. Hierbij is met behulp van de
verschillende Dorpsbelangen bekeken
waar eventueel onveilige situaties of als
onveilig ervaren situaties zijn en wat daaraan gedaan kan worden.

Op dinsdagavond 16 december vond dan
uiteindelijk de overdracht plaats. Tijdens
een avond met toch wel een feestelijk tintje werden in het bijzijn van genodigden
de fryske aktes door notaris Swart uit
Stiens voorgelezen. Daarna werden de
handtekeningen gezet door de kerkeraadsleden en het bestuur van de stichting. De
voorzitter van de stichting, de heer
Kersbergen, heeft na de officiële handelingen de plaatselijke commissie geïnstalleerd. Daarna was het tijd voor een hapje
en een drankje verzorgd door De Steeg.

Het inrichten van het dorp als 30-kilometer gebied wordt zowel door de gemeente
als door Dorpsbelang als positief ervaren.
Er zijn geen klachten over. Wel merkt
Dorpsbelang op dat op sommige plaatsen
in het dorp en dan met name bij de scholen vaak te hard gereden wordt.
De gemeente gaat dit onderzoeken en zal
proberen extra maatregelen te treffen om
de snelheid terug te dringen. Opmerking
hierbij is dat het meestal de eigen bewoners zijn die te hard rijden.
Over de sanering van de verkeersborden
zijn geen klachten binnengekomen.

Tot slot zijn wij nog op zoek naar meerdere commissieleden die in 2009 samen met
ons aan de slag willen om passende culturele evenementen voor het kerkgebouw te
organiseren. Hein van Herk heeft al toegezegd ons te gaan versterken. Sjoukje
Kramer en Siew van ’t Veer zijn géén com9
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en landbouwverkeer veelvuldig gebruik
van maakt.

Buiten de bebouwde kom is de maximumsnelheid 80 km per uur, uitgezonderd plaatsen met lintbebouwing waar een
maximumsnelheid geldt van 60 km per
uur. Volgens de gemeente en Dorpsbelang
voldoet dit prima. De reden dat de gemeente dit onderwerp ter sprake brengt is
dat de provincie de snelheid in het buitengebied wil terug brengen naar 60 km
per uur om de verkeersveiligheid te vergroten. Volgens de gemeente is dit niet
nodig en wekt het alleen maar tegenstand
en onbegrip op bij automobilisten. Alle
Dorpsbelangen zijn dezelfde mening toegedaan. De gemeente zal wat dit betreft
een negatief advies uitbrengen aan de provincie.

- Het wegdek aan de Fiskwei is slecht. Het
veroorzaakt geluidsoverlast en trillingen
met name als er zwaar verkeer overheen
gaat en de eerste verzakkingen traden op
vóór de bestrating er een half jaar in lag.
Dorpsbelang zou graag zien dat de huidige bestrating wordt vervangen door asfalt.
De gemeente staat hier positief tegenover,
probleem is echter dat deze weg onder
provinciaal beleid valt. De gemeente zal
dit bij de provincie aankaarten, maar kan
niet garanderen dat de aanvraag gehonoreerd wordt.

Op verzoek van Dorpsbelang gaat de gemeente de verkeersituatie in en om ons
dorp op een aantal plekken onder de loep
nemen en waar mogelijk veranderen om
de veiligheid te vergroten:

- Een ander probleem is het tractorverkeer
door de Professor Holwerdastrjitte. Niet
alleen zorgt dit voor heel veel overlast
voor de omwonenden, het veroorzaakt
tevens onveilige situaties. Veel boeren
maken gebruik van deze sluiproute omdat ze anders helemaal om het dorp heen
moeten om bij land te komen dat ze bij
wijze van spreken vanaf de weg kunnen
aanraken. Dorpsbelang heeft voorgesteld
een bestaand schouwpad te verbreden en
verharden, zodat tractoren daar gebruik
van kunnen maken. Dit pad zou dan
moeten aansluiten op de Elbasterwei
buiten het dorp, zodat via deze route
grond aan de Witmonnikswei te bereiken is zonder dat eerst een enorme omweg gemaakt hoeft te worden.

- Op de Bjimsterwei/Stationswei richting
Dokkum zullen snelheidsbeperkende
maatregelen worden getroffen. Het gedeelte Stationswei valt binnen de bebouwde kom en de maximumsnelheid is
daar derhalve 50 km per uur. Dit stuk
weg ligt echter tussen twee gedeelten
waar de maximumsnelheid 80 km per
uur is en in de praktijk nemen heel veel
bestuurders niet of nauwelijks gas terug
op het 50 km traject.
- Uit het bovenstaande vloeit voort dat de
oversteek naar de bushalte op het betreffende stuk Stationswei tamelijk onveilig
is, alsmede de oversteek naar de ijsbaan,
het stukje bos en de fietsoversteekplaats
bij het Teebusbosk.

De gemeente is het hier mee eens. Probleem is echter dat voor dit plan niet zomaar geld vrij te maken is. Om dit op kort
termijn te kunnen realiseren, zou het plan
ondergebracht moeten worden bij de Nije
Maaie, waarin echter geen geld is opgenomen voor wegen. De gemeente zegt echter
hier meer druk achter te willen zetten omdat het aanleggen van een tractorroute de
verkeersveiligheid aanzienlijk vergroot.
Dorpsbelang kan hier zelf een rol in spelen door dit plan voor te leggen aan Nije

De gemeente zal zich hierover buigen en
maatregelen treffen om de vaart eruit te
halen. De maximumsnelheid zal teruggebracht worden naar bijvoorbeeld 60 km
per uur. Er zal uiteraard rekening gehouden moeten worden met het feit dat het
een doorgaande route is, waar ook vracht11
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Werkbezoek Gemeente
Op 17 oktober jl. heeft een afvaardiging
van de gemeenteraad Dorpsbelang in het
kader van het tweejaarlijks werkbezoek
vereerd met haar aanwezigheid.

Maaie en eventueel de provincie. Van hoe
meer kanten dit plan ondersteund wordt,
hoe beter. De gemeente geeft aan dat
destijds met de ruilverkaveling te voorzichtig is omgesprongen met wegen en het
al dan niet (meestal niet) verbreden daarvan.

Er is gesproken over zaken die het dorp
betreffen en bezighouden, zoals bijvoorbeeld hoe het haventerrein en de haven
aantrekkelijker te maken voor toeristen.
Punt is dat baggeren van de vaart duur is.
Het Wetterskip heeft afgelopen jaar een
vermogen uitgegeven om de walkanten te
verlagen en zal dus niet bereid zijn op korte termijn weer veel geld uit te geven in dit
gebied. Een tussenoplossing zou kunnen
zijn een andere doelgroep watersporters te
benaderen.

- Het eenrichtingverkeersbord bij het
voormalige bloemenwinkeltje wordt
steeds vaker genegeerd. De gemeente zal
bekijken of eenrichtingverkeer hier gehandhaafd moet blijven of dat het bord
weg kan. Toen de supermarkt er nog was
kon het niet anders, nu misschien wel.
- De nieuwe fietsenhokjes bij de buslus
zijn met graffiti beklad. Het mooie is er
dus alweer vanaf.

Een ander punt was de herstructurering
en dan met name hoe het stuk grond bij
de Nijhof er een tijd bij gelegen heeft.
Inmiddels is de rommel er weg gehaald en
is het geëgaliseerd, maar dat had veel eerder gekund. Dorpsbelang heeft voorgesteld om, als zoiets zich nog eens voor
doet, direct gras in te zaaien zodat zo’n
ruimte door bijvoorbeeld de dorpsjeugd
als speelveld gebruikt kan worden en het
voor omwonenden een wat prettiger uitzicht is.

- Het wild parkeren door toeristen in de
vakantieperiode wordt door sommige
dorpsbewoners als vervelend ervaren.
Wagenborg heeft extra parkeerruimte,
maar er blijven altijd mensen die zich die
kosten willen besparen en ervoor kiezen
de auto langdurig in het dorp te parkeren. De gemeente ziet echter geen kans
hier een goede oplossing voor te bieden.
- Het parkeren in de Waling Dijkstrastrjitte aan de doorgaande kant zorgt
met enige regelmaat voor overlast. Als de
bus de hoek om moet vanaf de kant van
de Coop en er staan auto’s moet je
achteruit. De andere kant op, richting
geldautomaat, is het soms lastig manoeuvreren als er meerdere, wat grotere
auto’s geparkeerd staan. De gemeente zal
zien of hier iets aan gedaan kan worden.

De Woningcorporatie Dongeradeel heeft
sinds kort een leefbaarheidscoördinatrice
in dienst, die onder andere de communicatie met de Dorpsbelangen en bewoners
moet gaan stroomlijnen.
Met de plannen voor het multifunctioneel
centrum rijst de vraag of de Nijhof zal
gaan verdwijnen. Nu is hier bijvoorbeeld
het consultatiebureau gevestigd. Hierover
zal meer duidelijkheid worden verschaft in
de Holwerter Fiersichten.

Volgens de gemeente is er een rotonde gepland op de kruising richting Leeuwarden. Deze is opgenomen in de planning
voor het verbeteren van de route StiensHolwerd en zal, als alles goed gaat, in
2011 gerealiseerd worden. Dit zal de verkeersveiligheid op het kruispunt aanzienlijk vergroten, niet alleen voor automobilisten, maar ook voor fietsers en voetgangers.

De bewegwijzering is aan de orde geweest
en dan met name die bij het industrieterrein. Dat zou wel wat duidelijker mogen.
De gemeente laat weten dat er werkzaamheden aan het industrieterrein zijn gepland, zoals het aanleggen van nieuwe rio12
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den komen. De gemeente zal hier een aanvraag voor indienen, er is een aparte pot
voor dit soort zaken.

lering en vernieuwing van het wegdek.
Aansluitend hieraan zal de bewegwijzering
worden aangepakt.
De nieuwe, kleine bordjes in Holwerd zijn
door de ondernemersvereniging betaald
en opgehangen.

Verder zijn de snelheid in de Professor
Holwerdastrjitte en het landbouwverkeer
door het dorp aan de orde geweest. Hierin
wordt in het project Duurzaam veilig aandacht geschonken.

Dorpsbelang heeft gevraagd of er niet
meer fietsenstallingen bij de buslus kon-

JAARREKENING DORPSBELANG 2008
Inkomsten
Saldo kas
Saldo bank
Contributie
Diversen + rente
Subsidie
Advertentie Dorpsbel
Aanzichtkaarten Holwerd
Saldo

Uitgaven
€

47,08
2.676,29
2.696,00
40,26
250,00
1.800,00
131,50
35,49

Dorpsbel
Drukwerk
Div. lidmaatschappen
Activiteitencommissie
Diversen
TPG postbus
Vergaderkosten
Saldo bank

€ 7.676,62

€ 3.047,03
176,72
27,00
350,00
595,11
122,00
2.185,64
1.173,12
€ 7.676,62

Saldo 31-12-2007
Saldo 31-12-2008
Verschil

2.723,37
1.173,12
-1.550,25

JAARVERSLAG ACTIVITEITENCOMMISSIE 2008
Op tweede paasdag was het weer tijd om
paaseieren te zoeken in het Theebus-bosk.
Dat was nogal een koude aangelegenheid
met sneeuw en harde wind, vandaar ook
een dikke pluim voor alle ouders die het
gure weer hebben getrotseerd. Ja, je moet
er soms wat voor over hebben!! Misschien
dankzij die heerlijke gevoelstemperatuur
was het hartstikke gezellig, met al die “eameljende” heiten en memmen!! De kinderen daarin tegen hebben we niet gehoord
en waren vol passie aan het zoeken.

Het jaar 2008 begon met de Après ski
party voor de jeugd tot twaalf jaar.
i.s.m. The Sound hebben we een hele vrolijke middag gehad. Met een heuse
sneeuwmachine was dat wel heel erg leuk!!
Alle kinderen konden verkleed komen en
zich lekker uitleven op swingde muziek.
Voor 5 april stond de playbackshow op
het programma. Er waren weer genoeg
deelnemers die zich van hun beste kant
lieten zien! Het was weer een fantastische
playbackshow om aan mee te doen en
naar te kijken!!
13
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8 augustus werd er weer menig hengeltje
in de haven van Holwerd gegooid bij de
jaarlijkse viswedstrijd. De opkomst was
bij de jeugd ietsjes minder dan normaal
maar wat werd er veel vis gevangen! Maar
liefst 14 meter in totaal. de wedstrijd leiding kwam handen tekort en liep van de
ene naar de andere om de gevangen vis op
te meten, waarna de vis natuurlijk weer
terug de haven in werd gegooid. Dit jaar
was er voor het eerst nacht vissen bij georganiseerd maar dat was geen succes.
Ondanks de vele Holwerter vissers kwamen er maar een paar opdagen en dat
hadden we niet verwacht! De vangst viel
in het donker ook wat tegen want we hadden natuurlijk op een paar mooie “ielen”
gehoopt, maar niets was minder waar, en
op een grote brasem van 50 cm na, werden er alleen witvisjes en baarsjes gevangen. Toch was het wel ontzettend gezellig!!

Op 26 april was het tijd voor de Tulpen
wandeltocht. Een mooie wandeltocht
langs de mooie tulpen velden die rond
Holwerd in bloei stonden. En met schitterend mooi weer was dit weer zeer geslaagd. Op het eindpunt stonden er voor
alle deelnemers bij Wytze en Hannie, in
de Gouden Klok, heerlijke én wel verdiende pannenkoeken klaar!
In mei stond de 55+ reis op het programma. Voor ons was dit voor het eerst dat we
zoiets organiseerden maar het was een
enorm gezellige dag! Nadat iedereen in de
bus zat bracht de chauffeur ons naar de
Orchideeën hoeve in Luttelgeest. Na een
heerlijk kopje koffie met gebak konden we
de wonderen der natuur in levende lijve
aanschouwen. Ook bracht de wandelroute ons door een prachtige vlinder tuin met
de meest mooie vlinders en waarin de cyclus van pop tot vlinder kon worden bekeken. Hierna werden we naar Ossenzijl
gebracht waar we aan boord gingen om
een rondvaart door de prachtige
Weerribben te maken. Onze gastvrouw
aan boord was wat gestresst maar de kapitein maakte dit met zijn humoristische
verhalen meer dan goed!! Hierna konden
we lekker genieten van het heerlijke weer
op een terrasje. Toen was het alweer tijd
om huiswaarts te keren waar Henk en Ida
in het Amelander veerhuis voor ons klaar
stonden met een heerlijke maaltijd om de
dag zeer smakelijk af te sluiten. Gezien alle
positieve reacties is dit zeker voor herhaling vatbaar!

LAST VAN:

Op 20 september was het tijd om de zolder leeg te halen en alles op de stoep te
zetten! Oftewel de Holwerter Snuffelroutedag! De weergoden waren ons zeer gunstig gezind want het was echt prachtig
weer! En wat een sfeer in het dorp! Overal
mensen! Hoewel de ene wat meer spullen
had verkocht dan de andere, waren de
meeste mensen zéér enthousiast en gaat
dit ook zeker een vervolg krijgen!
31 oktober de tijd van Halloween!! Dit
jaar alleen voor de jeugd tot 12 jaar. Het
werd gehouden op de camping met een
wat andere opzet als het jaar ervoor.

Neem dan een vrijblijvend contact op met:

LIKDOORNS
EELT
ELISABETH BROERSMA
KALKNAGELS
KLOVEN
gediplomeerd pedicure
INGEGROEIDE NAGELS

AANTEKENING DIABETISCHE VOET
Ringweg 34 - 9153 BL Brantgum - Tel. (0519) 56 15 94
14
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tijdens de rondrit door het dorp en in het
Sintrum hebben de kinderen samen met
de tovenaar alles weer terug getoverd. Al
met al weer ontzettend leuk om te organiseren.

De kinderen moesten verspreid over de
camping allerlei opdrachten uitvoeren.
Dit alles natuurlijk in de trend van
Halloween. Omdat het de week ervoor
behoorlijk had geregend, hebben we nog
met de gedachte gespeeld het hele gebeuren af te lassen, maar gelukkig was het
deze vrijdag avond droog en prachtig helder herfstweer.

Al deze bovenstaande activiteiten kunnen
wij niet alleen als bestuur! Daarom willen
wij bij deze ook iedereen die het afgelopen
jaar heeft geholpen om deze activiteiten
tot een succes te maken heel erg bedanken, want zonder jullie inzet kunnen wij
dit niet!!

Aan het einde van het jaar maakt Holwerd
zich weer op voor de intocht van
Sinterklaas!
Het blijft natuurlijk altijd maar weer afwachten of de goedheiligman weer heelhuids in Holwerd aankomt en u raad het
al…… het ging weer eens goed mis!
Dit jaar was er een tovenaar die de hele intocht in de soep liet lopen met zijn toverspreuken. Er deugde helemaal niets, de
stoomboot was verandert in een trekker
met wagen, Sinterklaas was zijn staf en
“Tjoeke” boek kwijt, en had en telefoonboek en bezem in zijn hand. Ook bij de
zwarte pieten was er van alles mis.
Gelukkig vonden de kinderen de tovenaar

Aan het einde van het jaar zijn Maaike
Jongsma en Yvonne Terpstra uit het bestuur gegaan en wij willen hen natuurlijk
ook bedanken voor hun geweldige inzet
van de afgelopen jaren!
Hierdoor zijn er in het jaar 2008 wat verschuivingen in het bestuur geweest en om
u goed op de hoogte te houden volgt hieronder het lijstje met de namen van de bestuursleden.
Tina De Hoop
Arjan Barendse
Chris Dijkstra
Anyta Veenema
Hennie De Boer
Johan Grevink
Nina De Jong.

penning meester
notulist
OVH lid
alg. lid
alg. lid NIEUW !!
alg. lid NIEUW !!
alg. lid

Nina De Jong deed voorheen de penningen maar in 2009 gaat Tina De Hoop dit
van haar over nemen.
We hopen dat we in deze samenstelling
u/jullie ook in 2009 weer van allerlei leuke activiteiten kunnen voorzien
Tot zover het jaar verslag van 2008.
Mocht u vragen hebben over dit verslag of
de jaarrekening dan kunt u die op de jaarvergadering van Dorpsbelang op 17 maart
aan ons stellen.
Vr. gr. Activiteiten commissie Holwerd

15
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JAARREKENING ACTIVITEITENCOMMISSIE 2008
Inkomsten
Saldo kas
Saldo bank
Apres ski
Playbackshow
Eizoeken
55+ reis
Snuffelroute
Tulpentocht
Viswedstrijd
Halloween
Sinterklaas
Gift dorpsbelang
Kosten
Saldo kas
Saldo bank
Totaal

Uitgaven
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

187,13
830,55
113,00
677,90
----1800,219,144,35,292,70
15,350,-

€
37,83
€ 653,38
€ 100,68
€
2158,€
45,30
€
77,37
€
77,26
€ 141,92
€ 391,06*
€
€
€

€ 4664,28

252,72
7,73
721,03

€ 4664,28

* Van de intocht waren nog niet alle rekeningen eind december betaald. De totale uitgaven waren € 542,74.

JAARVERSLAG STICHTING RECREATIE TOERISME HOLWERD 2008
deze samen te stellen binnen een paar weken omdat ons oorspronkelijk plan- Een
verbinding met de Holwerdervaart naar de
Westerpolder teneinde dit gebied om te vormen tot een groot meer ca. 1000 ha. met
strand en eilandjes dat ook een verbinding
zou krijgen met de Waddenzee alsmede een
vaarroute richting Ferwerderadeel die zou
uitmonden terug in de Ee teneinde het rondje compleet te maken-. Dit allemaal ter bevordering van het toerisme alhier!- was afgewezen vanwege het onrealistische karakter
van de uitvoering hiervan. Het genoemde
gebied (Weterpolder) schijnt een stuk hoger te liggen dan het stroomgebied van de
Holwerdervaart, en dat is dan nog maar 1
van de problemen die dit ambitieuze plan
zou tegenkomen. In relatief korte tijd is er
door ons een keur aan alternatieven
samengesteld Deze heb ik in een aardig
boekwerkje gevormd. Dit boekwerkje is

Om de vergaderingen wat vlotter te laten
verlopen hebben we in januari besloten de
verslaggeving te corrigeren via de e-mail.
In deze maand worden ook verscheidene
defecten aan het gebouw op het terrein
van het Mounerak door ondernemer van
der Hoop gerepareerd; hierbij komt echter
ook nog aan het licht dat het houtwerk
van het dak hier en daar doorgerot is en
verschijnt ondernemer van der Wielen ter
plaatse ten tonele om deze waar nodig te
repareren/ vervangen. Intussen is de stichting doende om een jaarlijkse kascontrole
te laten geschieden. Hiervoor worden de
heren Pier Soepboer en Chris Dijkstra ingeschakeld. Voor half februari willen we
dit verhaal rond hebben.
Intussen ben ik met Eibert Boonstra druk
in de weer met het opstellen van een toeristische toekomstvisie voor ons dorp. Een
wethouder van de gemeente had ons gelast
16
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voor de rest zetelt hij niet meer in ons bestuur.
In september treden twee nieuwe bestuursleden aan namelijk Johan Lammering en
Sander Methorst, beide zijn ook gebruiker
van het haventerrein en kunnen in dier
voege de stichting bijzonder van dienst
zijn. Zij gaan meteen na hun installatie in
het bestuur bezig met de overwoekerde
staat van begroeiing in de Holwerder
vaart. Deze zorgt voor oponthoud en
schroeven die vastlopen. Bij navraag bij de
gemeente blijkt deze partij zich niet bewust van de eigen verantwoordelijkheid.
Hier laten we het niet bij zitten. Een brief
naar gemeente Dongeradeel met een aangekondigde blokkade van de Dokkumer
Ee tegelijk met het inschakelen van andere media zoals Tv Friesland en een stuk in
de lokale kranten brengt Dongeradeel op
andere gedachten. Ze zeggen toe zo spoedig mogelijk de Holwerder vaart te maaien waar dit nodig is.

persoonlijk overhandigd aan wethouder
Willemsma en ik heb van dit boekwerk
een e-mailversie gemaakt , deze verstuurd
aan het hele gemeentebestuur, alle ter zake
doende partijen van provincie Friesland,
de Dienst Landelijk Gebied, het toeristische segment van de Integrale Gebiedscommissie en aan oud Holwerder Professor Drs. Jouke van Dijk van de rijksuniversiteit Groningen.
In januari stapt Akke van der Hoop uit
het bestuur.
Voor het eerst sinds mijn indiensttreding
bij de stichting word er besloten ook een
vergadering te houden samen met onze
klanten. De vergadering zal op 2 februari
worden gehouden bij Johan Lammering
van de Stelphoeve:
Uit de vergadering met onze klanten blijkt
dat het uitbaggeren van de Holwerdervaart noodzakelijk is omdat de stichting
door het uitblijven hiervan in de toekomst
geen klanten meer zal hebben. Daarnaast
zou het een goed idee zijn om in het gebied ook meerdere recreatieve functies te
exploiteren. Verder stellen de booteigenaren voor om met zelfwerkzaamheden het
terrein bij tijd en wijle goed op orde te
houden en word er over de aanschaf van
een multifunctionele maaier gedacht. De
nieuwe tarieven worden aan de klanten
voorgelegd. Ze concluderen allemaal dat
deze nog te veel aan de lage kant zijn. Het
vergaderverslag van de stichting met de
bootbezitters word naar hen opgestuurd.

Volgend jaar worden er opnieuw obligaties uitgeloot.
Volgend jaar april zal uitsluitsel worden
gegeven door Gemeente Dongeradeel of
de Holwerder vaart gebaggerd word. Of
niet. Dit zal gevolgen hebben voor de
stichting, met name voor de exploitatie
van het haventerrein. Meer hierover leest
u in het jaarverslag van 2009.
Op 15 december hebben we een afscheidsfeestje georganiseerd voor Akke,
Mariska, Eibert en Ronnie. Het bestuur
bestaat nu uit de leden Renze van Slooten,
Johan Lammering, Sander Methorst,
Durk Geertsma en Frans Fennema.

In februari stapt Mariska Reitsma uit het
bestuur, zij word opgevolgd door Renze
van Slooten.
In mei geeft Eibert Boonstra te kennen alleen nog stichtingvergaderingen bij te wonen wanneer er iets te melden valt uit de
koker van Integrale Gebiedsontwikkeling,

Frans Fennema (secr. SRTH)
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10 MAAIE: ‘MOEDERDAG’-KONSERT WILLIBRORDUSTSJERKE
fan it koar. In goede oanlieding om ek ris
yn eigen doarp in konsert te jaan! En wêr
oars as yn it moaiste gebou fan Holwert:
de grutte tsjerke.

De iennichste musykferiening dy’t de
namme fan ús doarp foaroan yn har eigen
namme hat te stean, is miskien by in soad
minsken net bot bekend. Dêrom in stikmannich wurden oer dizze enthûsjaste feriening, dy’t de namme fan Holwert dit
jier sels oer de grinzen fan ús lân bringt!

Yn maaie sil it koar nei Ingelân, om yn
Crediton te sjongen. Behalve in konsert sil
it koar ek op sneintemoarn yn tsjerke
sjonge. Dat is bysûnder te neamen, omdat
it nivo fan de tsjerkemusyk yn Ingelân
gâns heger leit as yn Nederlân. Dizze
mooglikheid is ûntstien troch it persoanlik kontakt fan Oane Reitsma mei de
Director of Music yn Crediton. Ek sil it
Holwerter koar yn Exeter Cathedral sjonge: ien fan de grutste katedralen fan
Ingelân.
Yn de Willibrordustsjerke fan Holwert
sil it koar de musyk klinke litte, dy’t sy yn
Ingelân sjonge sil. Dit ‘Moederdag’-konsert op 10 maaie is it lêste yn in rige tryout konserten en fynt plak fjirtjin dagen
foar de Ingelânreis. It konsert begjint om
16 oere.

It Holwerter Keamerkoar bestiet sûnt
2003. Alle sneintejûnen komme entûsjaste en betûfde sjongers út wider omkriten fan Fryslân nei Holwert ta om te sjongen. Yn in oantal jierren hat it koar al útfierings op har namme stean yn ûnder
mear
Blije,
Wierum,
Dokkum,
Skearnegoutum, Bolsward, Den Ham,
Enkhuizen, Twisk, Oostwoud en Bladel.
Foar Omrop Fryslân makke it koar yn
2005 in radio-opname mei de Fryske lieten fan prof. Fridsma (1905-2005) út
Grand Rapids. Meastentiids siket it koar
gearwurking mei ynstrumintalisten, bygelyks op oargel, klavesimbel, fioele, panfluit, dwersfluit, hobo of doedelsek.
Ienkear hat it koar songen mei manljuskoar Pro Rege út Dokkum.

Dirigint en artistyk lieder fan it keamerkoar is Oane Reitsma: gjin frjemde namme foar Holwert. Oane is teolooch en twa
kear ôfstudeard oan de Vrije Universiteit
yn Amsterdam. Ek hat er him betûfd
makke yn tsjerkemusyk as learling fan Jos
van der Kooy
(oargelist fan de
Westertsjerke yn
Amsterdam en fan
de Bavotsjerke yn
Haarlem). Op it
stuit wurket Oane
oan in proefskrift
oer de musyk fan
de
komponist
Messiaen, by de
vakgroep Godstsjinstfilosofy oan
de VU. Dêrneist
wurket er as registrant by de
Stichting Orgel-

It koar hat ta doel om stapke foar stapke
op in heger nivo te kommen. Dit jier fynt
dizze ynfestearring fan de lêst jierren syn
bekroaning yn de earste bûtenlânske reis
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klanken fan ieuwenâlde en ek fan moderne musyk sille klinke troch de âlde
romte fan de Willibrordustsjerke.
Tagong is fergees, dus dêrom hoecht
men it net te litten. Der is in skoft foar
kofje, tee en moeting ûnderling. Der is
in kollekte foar de kosten. Wy ferwachtsje in soad minsken!

park Amsterdam, publisearret er artikels
op it raakflak fan estetyk, teology, filosofy
en musyk, ûnder oaren yn it tiidskrift
Muziek en Liturgie. Ek wurket Oane in
soad as gastpredikant binnen de PKN en
de Doopsgezinde Broederschap.
It koar noeget alle musykleafhawwers
fan Holwert út foar dit bysûndere, mar
ek leechdrompelige konsert, dat in bekroaning is yn ús bestean as koar. De

Bronvermelding foto: Pieter Dokkum

NIEUWS VAN IJSCLUB VRIENDSCHAP
schoolwedstrijden werden goed bezocht
door de ouders en grootouders. Voor de
allerjongsten, groep 1 en 2 was er een heuse (barre-natte) Elfstedentocht uitgezet,
compleet met stempelkaarten. Alle deelnemers kregen later op school officieel een
echte mini-elfstedentochtmedaille uitgereikt.
Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 was
een afval schaatswedstrijd. Met als prijzen
gouden, zilveren en bronzen medailles.

Een mooier verjaardagscadeau kon ijsclub
Vriendschap zich deze winter niet wensen.
Koning Winter kwam langs om de 90-jarige ijsclub te verrassen met natuurijs.
Twee jaar geleden toen de ijsclub een ijsmiddag naar Heerenveen organiseerde was
de animo erg laag, slechts 8 personen hadden zich opgegeven. Dit jaar was de animo op onze eigen ijsbaan groot, er waren
deze winter dagen en avonden dat er bijna
300 schaatsers op onze ijsbaan schaatsten,
er gaat dus niets boven natuurijs.
Voor de meesten leden van het ijsclubbestuur was het de eerste keer dat de ijsbaan
open ging, sinds zij in het bestuur waren
gekozen, en er een “echte” winter met
vorst langskwam. Oudejaarsdag was de
eerste dag dat de schaatsen konden worden ondergebonden en was het de rest van
de kerstvakantie genieten voor onze leden.
De weerberichten bleven gunstig en daarom werd besloten om schoolwedstrijden
te organiseren.
De weersverwachting leek goed, de bestuursleden hadden allemaal een vrije dag
genomen en de schoolkinderen waren er
klaar voor op woensdagmorgen 7 januari.
In het hele land vroor het 4 graden op de
eilanden was het echter +1 en in
Holwerd…… viel de dooi in, de schoolwedstrijden vielen bijna in het water, maar
gelukkig konden de wedstrijden ’s morgens toch nog doorgaan.
Ruim 210 kinderen deden mee. De

Uitslagen:
Meisjes geboren 2002/2003:
1. Petra Ouwerkerk, 2. Sanne Bultema,
3. Celine de Vries
Meisjes geboren 2000/2001:
1. Galith Anjema, 2. Femke Dijkstra,
3. Ellen van der Wal
Meisjes geboren 1998/1999:
1. Christina Bierma, 2. Romy Bultema,
3. Femke Smidt
Meisjes geboren 1996/1997:
1. Loïs Terpstra, 2. Aeltsje Adema,
3. Femke Vrieswijk
Jongens geboren 2000/2001:
1. Xander de Vries, 2. Luc Manthey,
3. Rendert Hiddema
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Voor al uw schilderwerk:
- Onderhoud
- Nieuwbouw
- Wandafwerking
- Dubbele beglazing

Tel: 0519 - 562068
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Vele van deze schoolkinderen hebben zich
trouwens de gehele ijsperiode uitstekend
vermaakt op het zelfgemaakte ijshockeybaantje, ze kregen er geen genoeg van, het
bestuur moest ze letterlijk na sluitingstijd
van de baan halen. Een geweldig succes,
dat zeker in de toekomst voor herhaling
vatbaar is.

Jongens geboren 1998/1999:
1. Andy Hagemann, 2. Jacco Rienks,
3. Wesley Stielstra
Jongens geboren 1996/1997:
1. Piter van der Ploeg, 2. Sjoerd Visser,
3. Anne Bouma
Alle deelnemers werden door de jarige ijsclub getrakteerd op poeiermolke en wat
lekkers.

Tussen de wedstrijden en openingstijden
van de ijsbaan werd er door het bestuur
nog hard achter de schermen gewerkt, zo
werd het ijsbaanhokje intern verbouwd en
kwam er een mooie bank voor het onderbinden langs de baan te staan. Maar het
allerbelangrijkste was dit jaar dat er voor
het eerst waarschuwingsborden langs de
snelwegen werden geplaatst, vanwege de
gevaarlijke oversteek naar en van de ijsbaan.

Na een dag dooi, kwam de vorst de volgende dag alweer terug en kon op vrijdag
9 januari een lange baan afvalwedstrijd
worden georganiseerd. Meer dan 40 deelnemers hadden zich opgegeven.
De prijzen werden als volgt verdeeld:
Meisjes 9 tot 12 jaar:
1. Christina Bierma, 2. Danielle van der
Sluis, 3. Femke Vrieswijk.

De vorstperiode zorgde ervoor dat het ledenaantal van onze ijsclub flink is gegroeid, voor het lidmaatschapbedrag 4,00
euro per jaar/ per gezin hoef je het dan
ook niet te laten. Ook de prijs van de
poeiermolke werd zo laag mogelijk gehouden. Wij denken dat onze ijsclub dan ook
één van de goedkoopste ijsclubs in de
buurt is. Heeft u ook allen zo genoten van
de winterpret op onze ijsbaan (ook al
schaatst u niet)?

Jongens 9 tot 12 jaar:
1. Hidde Smidt, 2 Max Veenema,
3. Dennis Stielstra.
Jongens 12 tot 16 jaar:
1. Piter van der Ploeg, 2.Sjoerd Visser,
3. Kars Vrieswijk.
Dames:
Rennie van der Wal, 2. Lisanne van der
Velde, 3. Hilda Aagtjes.

Nieuwe leden zijn nog altijd welkom, u
kunt zich aanmelden bij het bestuur.

Heren:
1. Gerben Raap, 2. Jaap Dijkstra, 3 Piet
Miedema.

IJsclub Vriendschap,
Jaap Dijkstra (vz),
Jantsje van Sinderen (secr.),
Hilbrand Boltjes (penningm.),
Douwe Kuipers (ijsmeester)
Ype Stielstra,
Harry Anjema en
Neeltsje Veenema.

De prijzen en kransen voor deze lange
baanafvalwedstrijd werd spontaan aangeboden door Cafetaria/Snackbar De
Steech.
Hierna bleef de temperatuur rond het
vriespunt, het betekende dat de ijsbaan de
rest van januari soms een paar dagen open
en dan weer een paar dagen dicht. In het
laatste weekend van januari was de ijsbaan
alleen voor schoolkinderen open vanwege
de erg dunne ijslaag.
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SUPPORTERSVERENIGING VV HOLWERD OPROEP
Wist u dat…
- de supportersvereniging de vvHolwerd elk jaar voor een vast bedrag sponsored?
- de supportersvereniging het afgelopen jaar de beamer beschikbaar heeft gesteld aan de
vvHolwerd?
- de supportersvereniging feestband “Die Twa” heeft aangeboden aan de vvHolwerd tijdens het 60-jarig jubileum?
- de supportersvereniging een bloeiende vereniging is met zo’n 140 leden?
- de supportersvereniging op de 1e vrijdag van de maand “Kraken” organiseert?
- de supportersvereniging regelmatig voor jeugd en senioren “Bingoavonden” organiseert?
- de supportersvereniging jaarlijks een “Darttoernooi” organiseert?
- de supporters bij de thuiswedstrijden van de 1e selectie “Draaiend Rad” organiseert.?
- de supportersvereniging voor de uitwedstrijden 1e selectie vervoer tracht te regelen?
- de supportersvereniging iedereen uitnodigt (leden en niet-leden) deel te nemen aan haar
activiteiten?
- de supportersvereniging al haar activiteiten organiseert in de kantine van “De Ynset?”
- de supportersvereniging probeert het clubgevoel te promoten door haar activiteiten en
daarbij alle vvHolwerders nodig heeft?
- de supportersvereniging hoopt dat u zich aangesproken voelt en ook gaat deelnemen aan
de activiteiten?
- de supportersvereniging graag wil weten wat u leuk vindt om te doen?
- de supportersvereniging u heel graag begroet op de volgende activiteit?
- Aarzel niet langer en geef je op als lid bij Sjoukje de Haan, tel. 562542.
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VOLLEYBALVERENIGING DE ROEKEN/DVC RECREATIE DAMES HOLWERD
verbetering op het gebied van conditie en
techniek. Alles op ieder zijn eigen tempo.
Daarna is er nog tijd om een “potje” volleybal te spelen. We spelen niet in competitieverband, alles staat in teken van gezelligheid!

Hallo sportieve dames van Holwerd en
omstreken,
We zijn een groepje dames, die iedere
maandagavond van 19.00 - 20.30 uur in
de sporthal van Holwerd enthousiast,
maar wel recreatief aan het volleyballen
zijn.

Wie van jullie lijkt het leuk en gezellig om
ons team te versterken? Je hoeft niet gelijk
te beslissen, iedereen die interesse heeft
kan een keer binnenlopen en zelfs enkele
keren gratis meedoen!

Na een korte warming-up, krijgen we onder toeziend oog van trainer Jan
(Keekstra) training. Er wordt gewerkt aan

CURSUS TAI CHI IN DE (ROL)STOEL
door Frysas, het Fries Steunpunt Aangepast Sporten. Dit aanbod is mede mogelijk gemaakt door de gemeenten van het
Breedtesportproject “Geef me de 5”
(Achtkarspelen-Dantumadiel-Dongeradeel-Kollumerland-Tytsjerksteradiel).

Voor mensen die kennis willen maken
met Tai Chi en dit niet staand kunnen
doen.
Als je een fysieke beperking hebt, is je
energiestroom vaak verstoord. Een gevolg
hiervan is, dat je meer vatbaar bent voor
ziektes, zowel lichamelijk als mentaal.
Ook is de belasting van je spiergroepen
vaak onevenredig. Tai Chi kan helpen om
je energiestroom te herstellen en verschillende spiergroepen te oefenen.

Door ondersteuning van deze gemeenten
kunnen deelnemers tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan deze cursus.
Er kunnen maximaal 15 mensen deelnemen.
Cursusgegevens Cursusdag -tijd
Vrijdagochtend van 10.00-11.30 uur
Cursusdata
17-24 april, 8-15-22-29 mei,
5-12 juni 2009
Plaats
Het Bolwerk, Oranjewal 28, 9101 JV
Dokkum
Kosten
€ 25,00 p.p.
Opgave/Info
Vóór 8 april 2009 - Frysas / SPORT fryslân (Ellie Groot). Email: e.groot@sportfryslan.nl, tel 058 - 267 79 29.

In de Tai Chi lessen in de (rol)stoel maak
je kennis met een speciaal ontwikkelde
Taijiquan en Qigong. Deze oefeningen
zijn afgeleid van traditionele Chinese gezondheidsoefeningen.
Gedurende 10 lessen zullen de technieken
van Tai Chi aan de orde komen, waarbij
Tai Chi een bijdrage kan leveren van een
toename van beweeglijkheid, versterking
van de spieren en verbetering van het uithoudingsvermogen
De cursus wordt gegeven door docent
Sjaak Terwindt en wordt georganiseerd
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UITVAARTVERENIGING “DE LAATSTE EER”, HOLWERD
die werken met vrijwilligers. Ik schrijf dit
daarom ook voor degenen die hiervan niet
op de hoogte zijn.
De Tweede Kamer heeft onlangs een besluit genomen dat alle gemeenten in
Nederland hun vrijwilligers collectief kunnen (moeten) verzekeren. Hiervoor is geld
vrijgemaakt uit de Rijksbegroting.

Secretariaat:
Foarstrjitte 12, 9151 HX Holwerd; tel.
0519 - 561554.
Corresp.adres:
Postbus 3, 9150 AA Holwerd.
Aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland.
De vereniging
Raakt een depressie of recessie onze vereniging? Op het eerste gezicht zou je denken dat dit wel meevalt. Onze vereniging
is gezond. De actuariële reserve die we om
de drie jaar laten berekenen laat zien dat
we ruim aan onze toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. We moeten er
echter wel voor zorgen dat we voldoende
rendement halen uit ons vermogen. Nu de
rentetarieven laag zijn is het niet ondenkbaar dat het rendement lager kan liggen
dan de rekenrente (3,5%) die wordt gehanteerd bij de berekening van de reserve.
Als dat het geval zou zijn dan zou dat gevolgen hebben voor die reserve. Onze vereniging heeft een gezonde financiële positie: het rendement en ons vermogen zijn
voldoende. De laatste berekening dateert
van januari 2009.

Het is een collectieve verzekering welke
dekking biedt voor o.a.:
• uitkering bij overlijden
• uitkering bij volledige invaliditeit
• vergoeding voor geneeskundige kosten
• vergoeding voor psychische hulpverlening
• vergoeding voor schade aan persoonlijke
eigendommen
• dekking voor aansprakelijkheid
• dekking voor schade aan eigendommen
van derden
Deze verzekering kan door de gemeenten
worden uitgebreid met dekking voor
ondermeer bestuurdersaansprakelijkheid
en rechtsbijstand voor vrijwilligers.
Plaatselijke verenigingen moeten een aanvraag indienen bij de gemeente. Clustering is aan te bevelen. Gezien de diversiteit
in het verzekeringspakket dat de gemeenten kunnen bieden is het onverstandig om
bestaande lopende verzekeringen te beëindigen.

Mocht de situatie ongezond worden dan
biedt de structuur van onze vereniging een
aantal mogelijkheden om problemen aan
te pakken. Het bestuur informeert u op de
Algemene Ledenvergadering van dinsdag,
24 maart a.s. over de mogelijkheden.

Lidmaatschap
Wilt u meer weten over het lidmaatschap
en het werk van onze vereniging dan kunt
u contact opnemen met de secretaris M.
Dijkman-Elzinga, Pôlewei 11, (0519562086) of met de penningmeester S.
Vellinga, Foarstrjitte 3, ( 0519-561759).
Zij zullen u graag informeren over de mogelijkheden.

In verband met de garantieregeling van
De Nederlandsche Bank beraden we ons
over onze reserve. Hoe gaan we de risico's
spreiden? Ook daarover hoort u meer op
onze jaarvergadering. Als gastspreker hebben we Peter Karstkarel uitgenodigd. Een
boeiend verteller. Een extra reden om de
ledenvergadering te bezoeken.

Holwerd, 2 maart 2009
Gratis vrijwilligersverzekering
Dit is niet een onderwerp voor onze vereniging alleen. Het raakt alle verenigingen

S. Vellinga

24

DORPSBELANG • maart 2009

DE WINKELCOMMISSIE VAN COOP VERBEEK TE HOLWERD
Coop Verbeek kent naast de winkelexploitatie een winkelcommissie. De winkelcommissie bestaat uit een aantal
CoopCardleden die samen een schakel
vormen tussen de consumentenleden en
Coopwinkel. Met regelmaat komt de winkelcommissie bij elkaar om samen met de
ondernemer te praten en mee te denken
over de Coopwinkel. Zo is er dus ook een
winkelcommissie bij Coop Verbeek.

CoopCodis u.a. is een coöperatieve organisatie met een groot aantal supermarkten
in Nederland. Coop Verbeek is een van
de winkelformules van CoopCodis. Deze
supermarktformule is een full service
supermarktformule met een moderne en
frisse uitstraling met alle versproducten in
zelfbediening. Zo is door een goed en
breed assortiment Coop Verbeek een zeer
succesvolle winkel waar u als klant echt en
altijd serieus wordt genomen.

Op dit moment hebben zitting in de winkelcommissie van Coop Verbeek:
Mevr. T. van Slooten, Mevr. S.Vrieswijk,
Mevr. S. Olivier, Mevr. G. Wassenaar,
Mevr. E.van Duinen en Mevr. H. de Boer.

U kunt als klant gratis een CoopCard ontvangen. Met deze CoopCard kunt u wekelijks korting verkrijgen op een 8-tal
producten, deze staan afgebeeld in de
Coopfolder
onder
de
noemer
‘CoopClubCard Voordeel’. Daarnaast zijn
er nog vele kortingen te verkrijgen op
pretparken, uitstapjes en evenementen.

Heeft u als consument op- en/of aanmerkingen of suggesties laat het de winkelcommissie en de ondernemer weten.
Naast het praten met consumenten staat
bij Coop Verbeek een aantal zaken hoog
in het vaandel, een goede service, vers is
ook echt vers en kwaliteit boven alles.

Maandelijks kunt u als klant ook het magazine “Boodschappen” gratis in ontvangst nemen. In het blad Boodschappen
staan o.a. kooktips en recepten. Voor de
kinderen is in het magazine het jeugdblad
“Tjakka” opgenomen.

5X BEACHVOLLEYBAL OP HOLWERDBEACH
Het eerste verschil met voorgaande jaren
is dat de wedstrijden voor alle teams beginnen om 9:00 uur en dat alle finales
worden gespeeld tussen 14:00 en 15:00
uur, waarna er een huldiging der kampioenen zal zijn en men nog heerlijk kan na
genieten onder het genot van een hapje en
een drankje.

Op zaterdag 4 juli wordt alweer de jubileum editie van het beachvolleybaltoernooi gehouden om de Open Dongeradeel
Beach Bokaal. Voor de vijfde maal zal dit
unieke evenement voor Holwerd en omstreken weer plaatsvinden op de kop van
de pier, 2 km in zee op een zelf aangelegd
strand. Dit evenement wordt georganiseerd door volleybalvereniging De
Roeken-DVC, in samenwerking met
hoofdsponsor ASD Automaterialen uit
Dokkum.

Bossaball
Omdat het een speciale editie is hebben
we ook een speciale attractie weten vast te
leggen. Alle deelnemende teams gaan een
wedstrijd spelen op een Bossaball veld.
Bossaball is een balspel dat gespeeld wordt
door twee teams. Het combineert volleybal, voetbal, gymnastiek en capoeira.

Ook dit jaar zal er weer worden gestreden
in twee klassen, Dames en Heren laag
(t/m 2e klasse = 4 tegen 4) en Dames en
Heren hoog (vanaf 1e klasse = 2 tegen 2).
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de pier bij aanwezig. Dit jaar kunt u ons
zelfs volgen op de televisie op het kanaal
van RTV Noordoost Friesland.

Het speelveld bestaat uit luchtkussens en
trampolines met een net in het midden.
De afmetingen zijn 14 bij 18 meter en het
speelveld heeft een hoogte van 90 cm tot
1 meter 40. Voor meer informatie over
deze spectaculaire attractie verwijs ik jullie
naar de website van ons evenement
www.holwerdbeachvolley.tk

In verband met dit toernooi is de kop van
de pier vanaf donderdag 2 juli 20:00 uur
afgesloten voor alle verkeer. Er wordt door
B.J. Visser Zand- en Grindhandel uit
Dokkum 175 m3 zand naar toe gereden
om er een echt strand aan te leggen.
Kraanbedrijf Vrieswijk zorgt weer voor
een perfect afgewerkte zandvloer.

Ook de kids zijn we niet vergeten en speciaal voor hen zal er de hele dag een
springkasteel staan opgesteld.

We hopen net als vorig jaar op mooi weer,
sportieve prestaties en een tribune vol toeschouwers. Bij slecht weer is er een
binnenlocatie geregeld dus het toernooi
gaat in ieder geval door.

Al met al belooft het weer een prachtige
dag te gaan worden met hopelijk ook
prachtig weer. Iedereen is dan ook weer
van harte welkom om een kijkje te gaan
nemen op Holwerd Beach. Natuurlijk is
de beachbar van Land & Zeezicht de hele
dag weer open zodat het aan een hapje en
drankje niet zal ontbreken.

Voor meer informatie en/of inschrijving
van teams gaat u naar de website
www.holwerdbeachvolley.tk

Lukt het niet om te komen dan schakelt u
de radio in op Radio NOF want die is er
net als vorig jaar vanaf 12:00 weer live op

Namens de Holwerdbeachcommissie
Theo Broersma
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HUISARTS

FYSIOTHERAPIE

L.C. Maltha, spreekuur volgens
afspraak, tel. 561301, Stationsweg 25.
F. Neshat, spreekuur volgens afspraak, tel.
561301.
Uitsluitend bij spoedgevallen tel.
562255.
C.F. van der Lugt, tel. 0519-571316.
Dokterswacht voor spoedeisende gevallen:
0900-1127112

J.R. Moorman, praktijkadres:
Bloemsteeg 6 (ingang âld Pôlewei), tel.
562478/561876.

APOTHEEK

Dhr. W. Roux, Beyertstraat 101, tel.
562300.

HUISARTSENLABORATORIUM
Plaats: Nije Nijhof, maandagmorgen van
10.00 - 10.15 uur.

TANDARTS

Open van 8.00 tot 10.30 uur.
's Middags van 13.00 tot 17.30 uur.
Bestellen medicijnen 08.00 - 10.00 uur.
Afhalen
16.30 - 17.30 uur.

PEDICURE
M. Rintjema-Kruize, Morgenzon 10
Behandeling op afspraak, tel. 561689.
Elisabeth Broersma, Ringweg 34,
Brantgum, tel. 561594

FRIESE LAND
Thuiszorg Het Friese Land biedt de inwoners uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer: - Verpleging en verzorging,
- Kraamzorg
- Ouder- en kindzorg

WIJKBEHEER
Heeft u klachten, dan kunt u dit melden
op tel. nr. 0519-298777.
E-mail: wijkbeheer@dongeradeel.nl

Uitleen verpleegartikelen ma. t/m do.
9.00 - 17.30 uur en vrijdags van 9.00 14.30 uur in Dokkum, Sionsberg,
Birdaarderstraatweg 70.
Friese zorgwinkel: Voor alle informatie:
0900-8864 (24 uur per dag, ca. 22 cent
per min.) Archipelweg 109, 8921 TH
Leeuwarden, Postbus 417, Leeuwarden.
058-265 56 10. Geopend ma. t/m vrij.
8.30 tot 17.00 uur en zat. van 10.00 tot
17.00 uur.

INLEVEREN KOPIJ
Agenda data en kopij voor de eerste dinsdag in maart, juni, september en december inleveren bij Frans Fennema,
Hogebuurt 1 te Holwerd.
E-mail: fransmfennema@gmail.com

DE BIBLIOBUS
Volwassenen/
jeugd:

CONTACTADRESSEN
Dienstencentrum: vacant
Uitvaartvereniging ”de Laatste Eer”:
Uitvaartleider K. Elzinga-Dijkstra, Achter
de Hoven 8, tel. 561374, Mobiele tel. 0620620647. Bij diens afwezigheid: T. v.d.
Woude-Plantinga, De Teebus 8, tel.
562002.

OBS:
CBS:

di. 16.00 - 16.30 u.
bij de Geref. kerk
di. 09.25 - 10.35 u.
di. 10.40 - 11.10 u.

OUD PAPIER

Let op de aankondiging in
de Dockumer Courant

www.holwerd.nl
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